PERSBERICHT FILM BAJONETTEN & MUSKETTEN 1813

Arnhem, 3 oktober 2013

Op 30 november 2013 is het 200 jaar geleden dat Arnhem bevrijd werd van de Franse bezetting door
een leger van 19.000 Pruisische soldaten onder leiding van generaal Wilhelm Friedrich von Bülow.
Die bevrijding was de nasleep van de Volkerenslag bij Leipzig in oktober 2013, waar Napoleon
verslagen werd door de Europese geallieerden. Ook op 30 november kwam de prins van Oranje aan
op het strand in Scheveningen. Twee dagen later werd hij als Koning Willem I feestelijk ingehuldigd
in Amsterdam. Nederland viert daarom dit jaar ook 200 jaar jaar Koninkrijk der Nederlanden.
Het Arnhems Historisch Genootschap “Prodesse Conamur” heeft over deze roerige tijd een
pakkende educatieve film uitgebracht onder de titel ‘Bajonetten en Musketten 1813’. De doelgroep
van de film zijn leerlingen van groep 7 en 8 van de scholen voor Basisonderwijs en de klassen 1, 2 en
3 van de scholen voor Voortgezet Onderwijs. Dat zijn leerlingen van 10 – circa 16 jaar. De film is
gemaakt onder leiding van Doreen Hartman, hoofddocent Cultureel Erfgoed van het Arnhemse
Kunstbedrijf. De film is gratis online te bekijken. De link naar de film is
http://vimeo.com/73699106 en staat ook vermeld op de site www.prodesse.nl .
De inhoud van de film is in het kort de opmars van de Pruisische troepen in november 1813 vanaf
Doesburg langs de Veluwezoom tot in Arnhem. Een jeugdige presentatrice volgt het spoor van de
troepen van 200 jaar geleden. De kijker ziet en hoort enkele “ooggetuigen” : een burger uit
Doesburg , een Pruisische generaal en een gewonde Franse soldaat. Het laatste deel gaat over de
veldslag voor de Rijnpoort van Arnhem, waarbij naar schatting 3000 doden vielen aan beide zijden.
De film duurt 30 minuten en sluit aan bij de canonvensters “Napoleon” en “Koning Willem I”.
Hij markeert de overgang tussen de tijdvakken “Pruiken en revoluties” en “Burgers en
stoommachines” uit de geschiedenismethodes. De film is geschikt voor leerlingen uit heel Nederland
en in het bijzonder voor de leerlingen uit Gelderland. Door het bekijken van de film leren de
leerlingen meer over de eigen omgevingssgeschiedenis. Zij kunnen daardoor gemakkelijker verband
leggen met de algemene vaderlandse geschiedenis en deze geschiedenis ook beter begrijpen.
Voor vragen over de film kunt u mailen met de regisseur : doreen.hartman@kunstbedrijfarnhem.nl
Het volledige programma van Prodesse Conamur rond Arnhem 1813 kunt u raadplegen op de site
www.prodesse.nl . Op 1 december wordt de veldslag bij Arnhem nagespeeld met 400 re-enactors
op het Landgoed Rhederoord bij De Steeg. Voor informatie over die veldslag verwijzen wij u naar de
website www.geldersegeschiedenis.com. U kunt een indruk van de slag krijgen op de site
http://geldersegeschiedenis.com/index.php/ontzet-van-de-veluwezoom-1813-2013/promotiefilm
Informatie is ook te vinden op : http://www.maandvandegeschiedenis.nl/search/40107/nl

Een powerpointpresentatie over Arnhem 1813 is aan te vragen op : klaasschreuder@yahoo.com .
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